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La 7—9 de novombro 1974 la Komiteto de fcEJM organisis ekster
vican konferencon £or pridiskuti kelkajn gravojn demandojn de nla 
bovado. La konferencon paitoprcr.ie reprezentantoj el 17 aligintaj 
urboj: oarneul» Birsk, delcblnst, Ivci ovo, Leningrado, Iliaca. . o- 
skvo, Lovosibirsk, Omsk» Lterlitomak, Likuivkai, Lalevet, Tifivin, 
Tjumenj*  Tula, Ufa, U-KaEienogorsk. Ln progremo de le konferenco es
ti.^ distra perto: smuzvospeioj, ekskuiooj, disputoj*  Pri Ĉi-pcrto 
cl ne skribu detalo, je legantoj de "Aktuale” bone Imagas> kiel 
S ssos niaj distraĵoj. Le sfere perto krom lokaj raportoj enhavis

Gravojn demandojn, kiujn starigis antafi kc konferencanoj le ĉhJi> 
Komitato. Tiujr-ĉi denardojn kun la ellaboritaj solvoj kaj opinioj 
ml volas skize prezenti al le legantoj*

1. Kiel pliborir.i loboron de riaj fako.!? Le pioj grava deneri
do в Ĉar, mclezea la rakoj kaj ilie laboro nevr>s eeonoen sifnifon 
por SBJ , la leboron de la fekoj ni apeneC sentis gie nun. Altan 
pritakson de la somera Konferenco ricevis nur le bibliografio fa
ko (estro V«dvetkova, Lenisgrsd)*  Ilibonit.1 Ie situacion ebine per 
nepre kreo do fortaj laborgrupoj on Ĉiu fako» kiujn ekgvidos (grim
pojn) la fakestro*  1« faka laboro devas esti laboro de kolektivo, 
sed ne de solo fakestro*  La historie kaj scienc-teknika fakoj jam 
komencis varbi kunlaborantojn. lilen ekzemplon devas sekvi Ĉiuj 
Sojti-fakoj. Ci-cisteno plifortigos le fokojn kaj neniigos la prob
lemon pri interesa okupo por ĉiu klubano*

2. Metodoj de intere£a*ello<;a  fcuzEfividcdo. Ci-tiu defendo el
vokis emesOB ae konversacioj, dleputojtajec eidan betelon inter 
apogantoj je klasika instrusistemo kaj adeptoj de antaŭe gramatik
instruado saj posta tuttempa praktiko*  rezulte de Si-bstelo urdi- 
toj kaj vunditoj forestis; pro tio mi opinias ĝin interesa nur por 
fekuloj-kurekvidantoj•

5*  Ĵu eblas per olii;! komcncar. toji, ne en &J2*  sed oli frue - 
cr. lp klubo? La demando fakta Леа'enĥevis la respondon: oir.Gnizi 
leŭeble S kursojn dumjare - elementan kaj paroligan*  La konferen
canoj aprobis Ĉi-tiun solvon kaj indikis, fce por Ĉi-celo bone taŭ
gos la lernolibro de B.G.Kolkei, kiu enhavas 15 elementajn kaj 5 
aldonajn paroligajn lecionojn.

4. Kiel elcSgtl I-libĵo.in (cfca, "t ude intel ljtpo.i"), kluj 
iis al necep*  Urboj? /serie propono rekomendi al ĵ .cvilenove lv/p 
pri financaj ©feroj) informigi pri librovendejoj do cocir.lismalrr- 
da literaturo kaj elaĉeti Ĉiujn librojn por posto vendi al bezona
ntoj*  Lf vicprezidanto mem kaj nultaj aliuj opinias, ke informilon 
kaj elaĉeton pli sukcese kaj gustatempe aionguc lokaj kluboj en 
siaj regionoj.

£• blaj vcti&r.toj de prelegoj pri Lspciar.to ks.i .piano por Ĉiu 
varianto. Oi-demendo*  certe tro komplika kaj enploksa. naskis nur 
jenaj) proponojn*  Опекалоj proponis proton sistematigiton aster1- 
©lon por lr prelego, kiun posedas ilie klubo. La esman materialon 
hevas ankaŭ k-do Viktor /cvloviĈ LeĈkasev (503009 Gorkij—9*  ul. 
KczGivn&jo 11, kv. >)• Kvazaŭ responde ©1 moskvanoj, kiuj uiris, 
ke prelego estae orto, por kiu ne taĈgac konsiloj, la ®-klubo de
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Ufe proponis organizi koiUcurscn de prie©percrtaj prelegoj. Ufuroj 
pretas okupigi pii Girila korkureo.

ĵs
>. Gorftnrov AnatoliJ JevgenJeviĈ (Встг.ви1~99, nban. k. 1*1).
4. njufiira 3ojo /neil Je vna (Ivcmovo-15, KavaleriJskeJa

6. Eulikov Vse voi od VecilJeviĈ (Otask-7, Sazanovs >J). 
he tro suito, toraon komenco eston, ula el logantoj de "A" povos 
dfcttrlgl ĉi—liston per cla faidllnomo ktp., ce li sentas deziron 
labori kun kooencantoj dua la Konferenco. Шм bezonotaj re nur 
kuregvidcntoj опклб gitaristoj» luderoj, sportemaj kej similaj uloj.

persona grupo de elie. Pli tite ori poentigas tenon lc unuan - pro 
Ie kvento. "1-ealjusteco devas esti feriota» Ie E№-?i.oaltato de
vas ellabori proponojn pri duetendara poentiga sisteno gie la vice 
Konferenco. Tlo estae komuni- opinio.

- Jee,-respondie unuanime Ĉiuj. - noortigi kaj puni oni nepre 
devas» 8cr nur t inoka ec en ЫНК ekregos forte disciplino.

Kai nun mi volas diri tion» kira. forgesis en la komenco. La 
S leki Ibi te konferenco okasis en tri diversaj lokoj| gi pnain el

iro de tri regi oraj rcnkortigoJc Centro-Rusia» Okeidont-Gibcris 
krj Volgo-Urela. 3e aldoni tiui—cl punkton koj arni isi la rezultojn, 
ni vido?, ke 1© titolo "konferenco" pos tlu-ĉl entrepreno евtas tro 
piane. “nz, unue, la proponitajn de In .RiJ:-Koult sto deraendojn ne 
pridiskutis i nikozio kaj ce bci itio, kies R;*-oJ  ne okazie» mkcĈ Uk- 
reJnis renkontigo, kies programo eatis preokaC plene dietre. Kaj, 
due, ©8 la renkontigoj partoprenintaj le diskuton e p e n e в re- 
rl£ tion. Plej bone laboris OŭEH. kiu detale pridiskutic preetofi 
ciujn demandajn. CRiia pli-raelpli sericea trektis la decierdon pri 
fake laboroj eroa tiu demando ostis tumitaj enkoraĈ nur tiuj» kiuj 
bezonir Jeгan об reen respondon. R8VU enhavis tion da teocon: ĉantoj, 
ke la laborkunsidoj pedis dulingve» do pri serioze traktado do ko
mplikaj domandoj ec rne tenie.

Hesunante cion si tute certiglu^kaj provas certigi vin en nie 
JaL an taglonge aperinta opinioj duia festaj renkontigoj eĉ ееperon- 
oletoj bezonse pli distrojn ol seriozajn babilojn. Jraanlaanioj 
nui devon la distrojn aranĝi saĝe» por ke spertuloj ricevu plezu
ron kaj ko&KmountoJ kron plezuro епкяб utilan edukon. ie laborkun
sidojn nii limigus Je solenaj salutoj, lokaj raportoj koj diskuteto 
pri demandoj, вimllsj al la 6. 7» 8. Tamen interesaj koj utileJ ee- 
t-e eltriveloj prelegoj kiel tiu da й. Uikor&kiJ, okzainta due. О..2Ж» 
ankaŭ disputo,] pri temo» kompreneble kaj irtereeo por Ĉiu,) partop
renontoj. kiel la nokta disputo en GR&ut "Riel ml okupiĝas pri h«”.

Kaj rine. ii dume ne kureĝac diri. ke агИав la fre fa neja vete
ro ne elvokos laborcnon de la renkontlĝontoj. Pro tlo rai planeo ri
peti Ie efccpeiimeatoni sendi denundoji. de Ie Si.Jt-Foiiitetb ankstt 
el organizantoj de la nejej —renkontiĝoj. no Ie finaj rezultoj 
nporoo en Ie sekve 1Л -Konferenco. tonero.

R. AronĈtejn, v/prezidanto pri ^-renkontiĝoj
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El P0KD6 K08iXSl0t QJE DE SEJl'

Pliefikigi le fakan agadon - jena teako, kiel unu el la Cefaj, 
ataras nun snteŭ W SBJK. Hi danaa al tiu problemo unuavican aten
ton, Ĉar per eia laboro la fakoj kaj servoj devas prezenti al la es
perantistaro larĝan spektron da eblecoj por praktika u - 
zado de la lir e vo - CU en internacie korespondado, Cu sur scien
ca kampo, Cu en literaturo ktp. Sed greveco de la celo postulas in
dan lalor.' valon, kiu bccaŭiii.ce ankoraŭ ne estas atingita, se pa
roli pri la fake agado generale.

Dura la lasta Konferenco la laboron de kvar fakoj ni teksis ne
gative, kaj nur unu ricevia laŭdon. Ankaŭ dum antaŭaj jaroj la afe
ro ne aspektis brile. Kion do ĝis nun faria SEJM pos plibonigi le 
situacion? Unue, preskaŭ ĉiujare aperos 1-2 novaj fakoj. Tio estas 
normala proceso de kresko, tamen plilarĝigo de rererale agadsfero 
de la fakoj ankoraŭ ne sifnifas plifortigon de ciu aparta fako. 
Due, ni komencia taksi laboron de la fakoj kaj etiuuli kunlaboron 
do faJB-kluboj kun ili per poentoj. Nu. poentoj, каооммЫе. ne 
malhelpas, sed mi ne oo uas oorta, ke tio povus ioi Ĝcnĝi radike.

El ne forgesu, ke Ĉio fin-fine dapendas de la homoj, Tiu-ĉi te
zo apeciale validas por tia meminiciata movado, kiel le nia. Dune 
la stato eatas tia, ke laeorton de tiu aŭ alii fako decidas fakte 
unusole homo - le fakestro. Se la fakon gvidus energia kuj entrep
renema aktivulo - la oforo progresas} яе la fakestro laaldiligentes 
aŭ simpla eatas katenita da personaj cirkonstancoj - ~ 
la fako stagnas. Kaj estas do sufiĉe evidente, ke ha 
respondeculon pri Ĉii 
inboro.

ai opinias, ke venis Is tompo transformi niajn fakojn (duna ne 
Ĉiujn, sed almenaŭ kolzajn ©Ijaj grev^jr) al komisionoj, 
lloraisiano estu laborgrupo, kiu okupiĝas pri 
Gi konsistu el gvidanto (mei 
kunleborantoj, inter kiaj estu klare disdividitaj j 
alato de ĉiuj komisionoj devu esti koneta el la tu 
naj listoj (neaioj, adro aoj, taskoj) Ĉiujare ape: 
Libro aŭ "AktualeH. Tiamaniere la faka agado iĝ

ni le proponata" sistemi
Unu O, anstataŭ киша ми*лае  ваиив ĵliiiiiиа—аш? кип ла хакол, 

ni bavus difinitan eron da respondeculoj kun precize formulitej kaj 
publike sciigitaj taskoj. 'Jio stimulus diociplineoon en la laboro.

Due, en iuj fekoj la amplekso de la laboro ne Ĉiam estas ŭir- 
kafiprenebla de unu homo, kion ejn aktive kaj talenta li estu. Prenu 
ni, akzemple,la tradukan fakon. Oni tradukas Droson kaj poezion, 
klasikaĵojn kaj modernajn verkojn, diversajn genrojn ktp. kaj krome 
el diversaj lingvoj, cu povas la fakestro sola ŭien-ŭi bone priste- 

• le loboro de 
_____ ___________ ______ ___, ke havante nur unu 

u fako, ni nenian akiros stabilecon en la fake

.________etonoj»
kiu okupiĝas pri certe agadsfero de &EJM.
Ebro de la UbJ^-KcnsilajDtaro) kaj kelkaj 

la taskoj. La kon
ita SEJM - koncor- 

radu en la Sekretaria 
_____ __________ __ _______„__________ _______ Jos eforo pli kolek

tiva kaj sekve pli fruktodona. Konkrete, kiujn avantaĝojn povus dO- 
JO?
nuna sufiĉe amorfa kunlaborado kun la fakoj, 

__ ____ ___________,_____ __ respondeculoj kun precize formulitaj kaj

J Ilngvoj» cu povas la fakestro sola Ĉion-Ĉi bone priate-
1 clo esti kompetenta?.. Kaj tute alla afero cetus, se et

alono, en kiu unu koordinas tradukadon de poesi-

_ ___________ — . KŬreŬkovskij povus * t ie esti res
po;„daculo pri tradukado de scieno-fikcia literaturo (vidu "A*-9,p.  
80)*.  Unuvorte, disdivido de la laboro Inter kompetentuloj pri di-

nti kaj pr 
zistas Traduka komisiono, en kiu______________ _______________
aĵoj, elie okupiĝus pri prozo, tria zorgus pri tradukoj al certa 
nacia lingvo ktp. Kaj ankaŭ k-do J. MuraSkovekij povus tie esti i

80)*.  Unuvorte, disdivido da la laboro inter kompetentuloj pri di
versaj terenoj forigos la nur. neeviteblan supreĵocon kaj donos pli 
altnivelajn rezultojn.

T l 1 e, la fakoj devas kontakti inter si, ĉar iliaj agadsferoj 
ofte havas multon komunan. Jen, ekzemple, tuta Ĉeno, en kiu ĉiu fe
ko bezonas koordini la leboron kun la najbaraj! magnetofona - kanta 

iie - denove magnetofona.
--------- . —------- — kontentiga etato. Sed havante snai. tй5 

fakoj komisionojn, ni povus rekomendi, ke en Ĉiu el ili estu speci
ala respondeculo pri kunlaboro kun prokaimdirektoj komisionoj.

ko bezonas hsordini le leboron kun la najbaraj! iae gnetofona 
poezia — traduke — bibliografie * historie - denove magnato 
nun tla kunagado ne estae en kontentiga i

•Rimerko de la Red.
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K v e г e, ее «n Dime eteto ia fakestro malaktivigas, ni trens- 
donas la fakgvidor el tute nova homo, kiu ofte devas komerci le 
laboron fakte de nulo. Sed eo forirus evidento de komisiono, ni 
naturo anstataŭigus lin per unu ol la komisionanoj, kiu jaa baras 
kaj sperton de laboro on la komisiono kaj kontaktojn kun la malno
ve komisionestro» Do per fondo de komisionoj ni premiaua kontinu
econ de la laboro»

Kvino, se komisionoj kiel nova formo de agado montrigos 
taŭgaj, ni povos funkciigi ilin ankaŭ en novaj direktoj, tusantaj 
ekster la agadsfero de nunaj fakoj» Kial, eka», ni ne povus fondi 
Konstrutaĉmentan komisionon?

Kompreneble, ae ni decidos starigi la sistemon de komisionoj, 
le afero havos ankaŭ malfacilaĵojn kaj problemojn, unvariae» kie 
kaj kiel trovi konvenajn bornojn? Mi tamen pensas, ke tiuj problemoj 
estaa solveblaj» Konkretajn ideojn pri tio mi detenu ĝis alis fojo, 
se la propono montrigos principe akceptebla. Sed por tio necesas, 
ko ankaŭ aliaj aŭdigu la rodon» Do mi petas Ie SBJ^-aktitularon, 
precipe la fakestrojn, esprimi siajn opiniojn pri la tusita temo 
nur pegoj de "Aktuale6. Benvolu al diskutado)

T» Aroloviĉ, presidento de SEJK

eee eee e e •
Al la redakcio de "Aktuale1'

lin "Aktuale”-? estis artikolo de k-do B» Anoftin "Pri rajto 
Ŝertopreni tendarojn”» Laŭ ni ni tute ne devas konkretigi, kiom 
a komencantoj rajtas veni si tendaro kun unu efi kelkaj spertaj 

E-istoj. Kie ankoraŭ krom en E-tendaro povas bone spertigi prak
tike ekposedi la lingvon komencantoj? Certe, Ĉiujare al tendaro 
venas novaj kaj novaj komencantoj, sed mi opinias. ke plej parte 
la problemon de malbona lingvoposedo solvos la kvintaga entaŬten- 
daza preparperiodo por komencantoj» Krome,en urboj, kie E-movado 
nur komeneigis, oni ne povas trovi sufiĉe da spertuloj por sendi 
ilin kun konencantoj. Kia opinia eetas jena. Unue, kiel mi jaa 
diris, tiun problemon parte solvos la antaŭ tendaraj kvin tagoj 
por komencantoj, ĉar multaj el ili simple hafis malbonon praktikon» 
Uua» Ĉiu rekomendanto devas respondeci pri ĉiu rekomendite komen
canto» Se oka s os. lce en la tendaro liaj komencantoj tro krokodilas, 
tias la konsilantaro de SBĴM novas limigi lin en rajto rekomendi»

Pri "interhelpa fonduso” ч"А*-9).  Al mi plaĉas tiu-ĉi ideo. 
Ĉar estas multe de IS-istoj, kiuj havas E-revuojn, librojn kaj eli
ajn espezantaĵojn, sed ne utiligas Uini kaj mele - en kluboj, ki
uj nir komencis sian laboron, orte ne estae eĉ L-revuoj por feri 
ian standon. Do la ideo estas bona, kaj ni tuj poteo helpi al sik- 
tivkaraj E-istaj per lernolibroj»

Kaj enkeŬ kiel infomo?
La duan laron funkcias le Ь-klube "lorda stelo” kiel sekcio 

de Klubo de internacia amikeco Ĉe Siktivkera ĉtata universiteto. 
En tiu-Ĉi jaro en la klubo estas preskaŭ tridek homoj. Pri la klu
bo oni multe informas. En respublikaj g&zetoj estie kelkaj artiko
loj pri E kaj la klubo de internacia amikeco. En la respublika ra
dio okazis '70-minuta elsendo pri B kun E-koncerto, estia intervju
itaj studantoj, kiuj lernas E-on, kaj okazis raporto el E-leciono» 
Pri la laboro de la Klubo de internacia amikeco la prezidanto de 
la klubo estis aŭskultita en la partia komitato de le universitato» 
La prezidento, Sergej G amelri, estae esperantisto» La laboro de la 
klubo estas aprobita» Iun kluba delegacio, en kiu preskaŭ Ĉiuj es
tas E-istoj, veturis al Petrozavodska kie okazos konferenco de klu
boj de intemacia amikeco»
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Koj fizte, "Aktuale" vene в al ni tio malfrue. Kelkaj sciigoj, 
eksemple, psi ebono de Inteznecie pedegogia revuo. "Startoj de Ie 
*e3a Ь-ssocio jsa malfruis. Samaj sciigoj en KKK ĉiam venadis pli 
frue.

Kun estimo
O. Ŭtraler (Siktivkar)

PETLETERO DE LA BIBLIOGRAFIA FAKO

Keraj geamikojl
Pio malsano mi devas almenaŭ dum 6 monato! ceti ekster aktiva 

E-movado, kuŝi en melsrnulejo. tilan laboron mi tamen po-iomete ko
mencas daŭrigi, kvankam kondiĉo! fakte forestas.

iaa "Aktuale"^ mi legis artikolon de J.Petrulis pri la laborpla< 
no de le Historia fako. Al mi ŝajnae» ke Ĉiuj kluboj» kiuj subtenas 
la laboron por preparo de tutlanda B-katalogo, devas atente tralegi 
la parton "Bibliografio" en la artikolo de k-do Petrillis. Temas jen 
pri kio. Гun mi kompilas la alfabetan parton de la katalogo. Sed 
la vidintoj le katalogon povas konstati, ke uzi la alfabetan kata
logon estne tre malfacile. Necesas havi ankaŭ lafisisteman katalogon

Kompilante la alfabetan mi ankaŭ povas konstati, ke en diversaj 
urboj bibliotekoj enhavas tute malsamajn librojn. Laŭ le titolo of
te ne eblas kompreni, pri kie temas libro. Tial mi havaa grandan 
Ston al ĉiuj anoj de kluboj, partoprenantaj la kompiladon de la 

telogo. Latus necese trarigardi la librojn kaj skribi eur slipo 
afi sur *ia  dorsa flanko, pri kio temas la libro laŭ temoj, propo
nitaj en la artikolo de J.Petrulis. Samtempe por Ĉiu okazo (se eb
los ian presi la katalogon - pri tio paneas s-ano S.L.Kuznecov el 
Moskvo) ml rekomendus snka6 skribi la dimension de libroj en cm 
(ekz., 25x10; 40x7,5 ktp.) aŭ almenaŭ la altecon en cm.

La laboro estas tro granda, kaj sen via komuna helpo fari ĝin 
mi ne kapablon.

^i petos pardonon de Tallinn. Vilnius, Riga, Klaipeda, sed ml 
esperas, ke komence de januaro ili rericevos la slipojn por laboro. 
Estus dezirinde, ke mi havu la materialojn prokeimume al majo. An
kaŭ vi havoe eblecon korekti la proprajn katalogojn.

«io adreso rostis sane, skribu. Koran saluton al Ĉiuj E-iatoj.

V.Cvetkove, estro de la Bibliogr. feko

LA XVII SIBERIO

Laŭ la decido de la laste SEJ^-Konferenco SEJT-17 okazos en 
Siberio, kaj okcident-siberiaj E-aktivuloj per Ĉi-artikoleto in
tencas doni klaran bildon pri la kondiĉoj de la Ĉirkeŭtendara na
turo, pri ties klineto. Do...

Karaj gekamaradoj! Kiuj partoprenis la 10-ar. SSJT-on Ĉe la Te- 
leoka lago, ĉu vi memoras karesojn de tiea suno kaj koniferan spi
radon de densega arbero? Por ni, siberianoj, memkompreneblas, nia- 
regiona pitoreska naturo estas multe konata, sed de tio nia intere
so ne estingigas, sed male - ni Ĉiam admiras ravegajn pejzaJojn de 
nia eiberia regiono, ĝian naturan sovaĝecon, sun- kaj varmoriĉajn 
somerojn kaj ncĝoabundajn vintrojn kun fabelej frostoj.

La tendaranoj de la 1975 havos eblecon ricevi plezuron de Ie 
supremenciitaj ĝuaĵoj (certe krom la menciitaj belaj frostetoj kaj 
kotonsimila neĝo). La temperaturo de la aero en la unue duono de 
aŭgusto plejparte estas+22 ĝis 28*C  de varmo. La suno taŭgas poer 
sunbrunigi; la temperaturo de akvo en lagoj estas preskaŭ egale al 

ec (plejperte tiuj estae montarej) iom pli
rotvaroa ol tiu de akvo, kvankam taŭgas ankaŭ por riverbanado. En
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niaj riveroj ksj lagoj vi povas graiidplezure sparti ne nur neĝa**  
don, sed ankaŭ altsukcese fiŝkaptis bramoj» perkoj» lojtoj, ezo
koj kaj aliaj fiĉspecoj atendas fiŭkeptemajn L-iatojn» 

IlingokolektemulojI Ankaŭ por vi estos plezuro dum libertempoj 
tendara!*  Sportludoj en akvo kaj sur sablaj bordoj, ĝue sunbruni- 
gado fiseupo kaj aroma teo Ĉe vespera lignofajro akompanata de 
gitarkanzonoj - jen пфе ete parto de eblaj amuzaj aranĝoj en la 
siberia tendaro»

Turistoj kaj alpinistoj! Ankaŭ belaj nontoj kaj montetoj kun 
pitoreska rokaro situas Ĉirkaŭ la tendara placo - eblos konkuri 
en alpinismaj suprennerŬoj»

Do la kondiĉoj por la tendaro estas vere ravaj, ĉiuj adoran
toj de tendumado kaj sovaga neturo havos Ĉion por kontentigi sin» 

Legu, geamikoj, nian "Aktuele", atentu pritendarcin informojn 
kaj artikolojn - tiuj aperados tenp-de-tempo, mem aktive partopre
nu preparon de tendaroj programeroj» Tiucele sendu viajn proponojn, 
kritikojn pri la pasintatendarej programeroj al "A", al la Sam
komitatano iUBronntejn kaj al la aŭtoro de tiuj-Ĉi reklanlinioj»

B» AnoŬin (Ust-Kumenogorsk)

GRAVEGE! "AKTUALECE"!

Geamikoj I
Durĝonns ebleco lanĉi eldonadon de revueto poreksterlanda en 

E-o kun eblo aboni ĝin ankaŭ enlande» Гог flosigi la burĝonon ee
tas urĝe necesa via amasa subteno» Mi petas skribi vindividus aŭ 
klubo (grupe) ruslingve al "Mescow proksimume la jenon» vi
korespondas inuTviaue aŭ grupe kun miltaj (eblas nombro; ekster
landanoj. kiuj ofto petes vin sendi al ili iujn sovetiajn eldone
jojn (politikajn» belartajn) en E-o (vi povee eĉ menon iujn kon
kretajn verkojn aŭ aŭtorojn), ili petas vin sendadi (abonigi) al 
ili sovetlenden E-periodaĵon» Vi ebonns "Koscovs liews" (aŭ "Lea 
n ouvo lle e de Moecou”» efi "bove da de e de Moscu"). kaj vian kapon 
venis la ideo» ĉu ne povas la redakcio eldonadi iun periodan po- 
litikan-belartan ekstraktonenkefi en E-o» Viaj eksterlandaj amikoj 
kun plezuro abonus ĝin, ankaŭ vi mem tion farus*  Plue sekvu eliaj 
viaj proponoj ĉi-tenaj, ju pli variaj, des pli bone» Petu ankaŭ 
Ĉe viaj eksterlandaj korespondantoj skribi leterojn pri tiu temo 
el la redakcio laŭ la adresoj

idos kva, Gorjkogo 16/2, "ttoscov? Beras"»
Estua bonege» se viaj korespondantoj dirus, ke la lingvo, en 

kiu ili legas tiun ĵurnalon» estas por ili fremde, kaj ili dezi
rus legi eleovetian periodaĵon en pli facila por ilie kompreno 
lingvo - Esperanto» kompreneble, ke tio? povas diri nur homoj el 
ne-angle- france-hispane parolantaj landoj»

V» samodaj (Moskvo)

BEVU - X

L© 7-9-an de novembro en la urbo Salavat okazis REVU-1O» Ĝin 
partopreni^ ĉirkaŭ 50 homoj el urboj» Salavat, Ufe» uelebinek, 
Sterlitomek, Birsk, Uljanovsk, Dimitrovgrad, Eiass, el diversaj 
vilaĝoj de BaĈkirio, kaj de la Tjumena regiono»

Li, geufanoj venis al Salavat vespere la 7-an da novombro kaj 
lokiĝis en bona hotelo "Urai”, sed le mastroj tute ne okupiĝis 
pri nia vespermanĝo» ĉar dum festo vendejoj fermiĝas tre frue, por
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« ”

ni kaj eliaj gastoj ankafi komenciĝis malsata vespero. Okaze de tio 
ni verkis kanton- kiun nomis "Stomakaj suferoj”. Post tiuj-fii"sufe- 
roj" le mastroj invitis nin on kinejon.

Matene la &-ar. de novembro okasis ekskurso tra la urbo. kiun 
gvidis la neutrino de nia renkontigo G.Poltoreckaje. Post la eksku
rso komencigis la konferenco. Zntan la komenco de oficiala parto de 
la konferenco elpafis la unua sekretario de la urbe komsomola komi
teto. Li salutis nin kaj promesis plue ĉiam helpi al la Salavata fi- 
klubo kaj al niaj renkontigoj. B.Kolker donacis al li sian ^-lerno- 
libro!^ kaj mi Esperantan insignon.

La konferenco komenciĝis. Reprezentantoj de la kluboj raportis 
pri laboro de siaj kluboj. Poste ni pridiskutis demandojn, kiuj es
tis starigitaj de la SsJW-Komitato• Tre interesa evidentigis Ie de
mando pri metodiko de instruado por komencontoj. Elpagis preskaŭ 
ĉiuj gvidantoj de kursoj. Ekzemple, R.Egoiova (Ufa) diris pri tio, 
ke komence de 1© studado Ĉiuj komencantoj volas scii pli multe kej 
pli beldafi, tial el ili necesas doni pli grandan studan materialon. 
kaj, certe,

la pioj facilan, kaj poste jam daŭrigi instrui ilin lafi 
lernolibro. Sed T.Popova (Ufa) kontredis al si: kiom ajn multe de 
informejoj donu al homo, tutegala li re povos enkapigi pli, ol tion 
permesas lia memorkapablo. Iuj el gvidantoj interesigis pri pli su
kcesa kaj pli progresema laboro kun komencantoj. B.Kolker rakontis, 
laŭ kiuj principoj li konstruis sian lernolibron, kaj donis el gvi
dantoj kelkejn utilajn konsilojn.

Post la konferenco estie bankedo en Ie restoracio de la hotelo 
"Urei*.  Komence de le bankedo ni kantis niajn "Stomakajn suferojn" 
kej donacis la vortojn el le prezidanto de la Sai aveta E-klubo 
У.2ibenkee. Le bankedo pasie gaje. li multo kantis, dancis fie conoj 
de la restoracia orkestro ktp. Malfrue vespere ĉiuj partoprenentoj 
kunvenis en la Ĉambro de ufar.inoj kej rigardis elajdojn pri SbJl-16, 
kiujn feris T.Cvileneva,

• •• «eo oo*
La 2S-cn de oktobro en Zaporoĵje finiĝis Uldajnia interurba 

renkontiĝo de E-istoj, fii eatis oficiala tuiiata entrepreno kun ek
skursoj. kun enboteligo.

La cefa celo de la renkontiĝo estie kunvenigi novajn homojn kaj 
montri al ili, ke vere ekzistas E-istoj, paroligi Io novulojn. El 
speciale E-araliĝoj krom K-fiifieronado dum Ie ekskursoj estis diman- 
fi<; vizito de ĉiuj al Ie ejo de ZKE, kie aktivuloj spektis kaj parto
prenis lecionoi. kun Is lokaj kursanoj, bamloke okasis E-I oterio por 
la fonduso "^-tajpilo por ZKE”, poste estis vizito al la urba bild-

Le 9-en de novembro ni organizis ediafiar matenmanĝon, iomete p 
promenis tre le urbo kaj disveturis laŭ Ie hejmoj.

Gie revido, Salavst!
Kelkaj strofoj el le kanto "Stomakaj suferoj”
Ei tra 1*  stratoj selavataj 
Promenadis tre Balaataj, 
Povis manĝi pro neceso 
Uamarador. Zibenkeson.
Petis ni de Zibenfceso 
Doni de 1*  manĝoj9 adreson, 
fii rigardis kun kareso, 
Kaj respondis Zibenkesoi 

"Kiu volas, tiu povas;
Kiu serĉas, tiu trovas...” 

(Entute 15 strofoj).

V.Belove (Ufa)
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tao zeo, kie klubsr.ino Л .'e dve deve evitis екекигЕОГ tra Ie ekspozi
cio de tesrtiros Borjan ( bedaurinde Ĉi kuraĝis nur kelknin enkon
dukajn vortojn dhri en B, Ie cetero estis runo, sed tre kvalifika, 
ĉ-r si antaŭ jaro finie en Lenirgredo la instituton de Kania kaj 
estaa bakalaŭro de artoj en la muzeo). Ooi lasis en la libro de 1ш- 
preaoj dulingvan enskribon•

Al le originalaj Momentoj re сеева aligi ankaŭ tion. ke oum la 
naiferne en la nomo de zaporoĵiej kurskoeencrrtoj elpaBie studenti
no de fremdlir gve fakulteto el ZPI СаГМП Anlioci, kiu finis aian 
I—saluton per kelkaj freŝoj un cie gepatra lingvo, en la itala, por 
montri ĝinn simileoon cl I. si Ĉiujn cermigis kaj don ifi necesan 
senton do internacieco, kio tre impresis la novulojn»

U orgerizej melglntcĵoj estie tio, ke duoio de la venintoj re 
kunŭavie Ie pasporton kvankam odis, ke erbo telos. Ankoraŭ fiaskis 
danoveгрето en la politeknike iistitato (la dancoj devis kor-a ne iĝi 
tro malfrue), do estie farita urĝa prograŭĉa.^ĝo: en la uzina turi
ste klubo "Si Ĉ" V.KJabokorj castra akceptis ĉiujn kaj organizis 
porubiigon. Do dank*  el tio okazis dsnooj, koncerto, komuna vintri
nkado. Kelkiuj, vere, restis malkontentaj pri la vcopero, mi tp-тзеп 
supozas, ke, se ĝi no okazus, cglkontentus pro enuo novuloj. Laŭ
dinda estaa -ci/cjo Kuprienko, kiu anstataŭ grumbli proponis sian 
helpon, dum kelkoj aliuj fiksia ĉiun mispaĉor. de la organizantoj, 
kaj konetatle malbonan organizon•

Kun pri la oficiala parto, fakto ne estis kunsidoj on Io kuti
ma senco de tiu vorto, nur interparoloj on kuiuaroj, b«Btarodubcev 
infoimin pri U£X. A«Rogov faris gravajn sciigojn pri "Anikeco", 
kelkaj homoj abonis ĝin. Oni decidis, ke "Ukrainiaj informoj" es
tu ею Isrande J (kiel la eksa KKE), kaj pli gravaj primovadaj kaj 
uilaj meterialoj estu rondetaj ol "Aktuale" kaj "Amikeco". Akraj 
eatis disputoj pri la Jaa malnova temos Ĉu por л-о, Ĉu per J>o. La 
opinioj estie diversaj. Fi insistis, kc varbado kaj disvastigo de 
i>-e estas durso la Ĉefaj kaj la plej urĝaj laboroj, almenaŭ en la 
kondiĉoj de nuna stato;en Ukrainio, tulte gravas, miaopinie, la 
"ukrainiaj infornoj", ĉirkaŭ kiuj ni devas unuiĝi en nis regiono. 
Q aŭdon meritas reagado de A.Pogov, kiu tre helpis al fondiĝo 
da nova klabo en Lvovo, kaj vidas cian Ĉefan tnokor en pliaj stre

boj el aktivigo de Okcident-ŭkralnio.
Promesoplenaj paroloj de r.ovrj homoj el Berdjanak, 1 ikoleev, 

Pavlovgrrd estu kontrolotaj. Certe tiuj urboj bezonas helpon, kaj 
ZIS penos tion fari.

Jon kelkaj statistikaĵoj. Venia 40 aliurbanoji ol Ŭarkov - 10, 
Poltava - 11, Ĥmelnickij - 7, Berdjansk - 4. Kovomoakovsk - 4, Ло
мок - 2, j ikolaev - i, Pnvlovgred - 1. Aligis, sed ne venis t Ode
sa - 1, Avdeevka - 1. Krome plene la renkontiĝon aŭ nur parte par
toprenis 10 lokeroj, do entute 50 henoj. El Kievo venia neniu, eĈ 
re reekis melgreŭ la artsŭr insisto de K.Lir.ockij pri nepra renkon
tiĝo en kaporojje.

Gesi aecidis dume praktiki ukrainiajn fi-renkontiĝo en sana ke
raktero, kaj zaporoĵisnoj konsentis esplori oblecon de turista E- 
tondaro (io© pli longe ol le aŭtuna) somere antaŭ SSJT-17.

D.Kolker (Saporojje)

SOPDMJ SPERTOJ Db CRkKB

Le 7-Э do novembro okazie la dua .^alsukceae aŭ la dekdue vicr 
renkontiĝo de Centro—Rusiaj E-kluboj. beae la fakto, ke unu post 
1? elie <lu CRfifc-oJ fiaskis, igis la partoprenintojn eksidi tuj kej 
serioze priparoli Ie kaŭzojn de tiuj-ĉi fiaskoj kaj ilian eviteb
la en estonto. Dum 1« kunsido aparis kelkaj interesaj opinioj kaj 
decidoj, kiujn ni volas prezenti al la legantoj de "Aktuale".
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ted komence kelkfraze pri le renkontiĝo mem. £in organizis la 
Ler.ingieda klubo kun helpo de sufiŭe proksima Tifivin. Partoprenis 
pli ol 50 personoj el 6 aKJM-curboJi Moskvo, Tule, Ivanovo, Lenin
grada Tifivin, Siktivkaz» Krome - vitebek kaj *uja»  Pum la renkon
tiĝo okasis unu dipa kaj multaj piedaj vagaooj tro la fosta Lenin
grada, ekskureo al la el r^o^icioj de trezoroj el Ie tombejo de Tu- 
tĵnŭccon-feraono, gastoj kaj mastroj visitis ankaŭ la koncerton de 
Uinda popola arto. La в-an de novembro okazis en Kizov-pelaco tri
hora solena kunside, kie krom taluгратoloj ostis tro interesa el
paŝo de k-do 8»В'.Рояквт1вет pri nuntempa situacio en UEA kaj pri 
MEM-eferoJ» Estia апка" ....................... ........................................ .........
voco. formela renkonti-, 
Ŭiuj partoprenintoj, kiuj 
cie puioli,kaj evidentiĝis

L 
vespero, kaj tiu, 
tute no brilei

^nenlu^e

pro Kianko de ' 
“ L» ОТ 

tute no Olilai
e) la hinda koncerta 
ŭ 

reen f

supre 
B u, Г 
da S

L____ ____
ante la aŭtoron»

aminer pri nuntempe situacio en Uia kaj pri 
afi pridiskutitaj kelkaj demandoj de SEJi^-gra- 
ifo, du ne? Tamen sekvatego, la >en, preskaŭ 
kiuj kurvenis por daŭrigi 1© dickuton, Itomen- 

_ >b toi
ol la ekskursoj cutis pripensita, la homoj simple ve-

taŭga kunvenejo forestis en la programo festa 
ganizite spontane en Io knabina loĝejo, pesis

_j preskaŭ al neniu ekpledisi
abis vojaĝoj el la urbo al la loĝloko kaj 

tropremo estis la solena kunveno (menciita 
ĝi la katfi mntoj dormis pro enuo» 
ikaŬ la sar/on vi povas tralegi en la artikolo 

i la maja C8ER --------
___jitain opiniojn c_____________________ ___

) la hinda koncerto ]_ 
J nul tan tempon for r ebie 
(po 2 horoj)i 
) sole utila ipentrepreno ostia la solena kunveno (menciita 

e), sed ankaŭ dum ш x 
koj tiel plu» Preskaŭ :________ ___________ __ ___ __________ __
•8aetanina(Ivanovo) pri Ie mja СЯИ en Moskvo ŬLktuale*-5,p.5e)»  
Provu ni analizi eldiritein opiniojn. Sti nomas ilir. ne oenoi-

(toirio unuaj "Moskvo kaj Leningrada kiel grandaj urboj ne t 
— por la ii»-oj"» Maljusta, Sajne, opinio» Renkontiĝon bonigas 
la urbo» sed la orearizanto.i • Kni c; 
ebleooj por bone distri la partoprenantojn» Antaŭ kelkai jaroj i 
tis en Kievo (nnkeŭ grande urbo) brila Ь-renkontigo de ul 

akureoj gvidotaj 
kafejo, kio сб Ie 
erni", eŬ vizito

l 
bonegaj or
aj en Lenin-

iniaj kluboj 
de K-ŭiŬeron

ne taŭ- 
xju««e, tje jito, vpxnxw» nvxiK«i»vxgvp ,""1'qrt M 
irontoj. Kaj en grande urbo eatas multego da

' ~................. J ®»-
ukrn-

Ka por la кв-oj"» 
urbo, sed la oii

tis en’Kievo (ankaŭ gre: 
iniaj kluboj» Sio eatis pure esperantista! la ekskursoj 
de U-ŬiŬeronoJ. la kunsidoj, la drinkvespero on f _*  
loka orkestro ludis "Esperanto estai: la lingvo por__ „ ___________
al "Karoan", бег esperantistoj sidis en apertaj lobioj. Le renkon
tigo tle estis preparata dua monatoj, kaj preparis ĝin * 
ganisertoJi K»Velkov, Mctvijiŭin, ZsoarnpJ» Г “ 
grado la prepartempo dauris 2-5 serojn ojn, 
КГмаНгГ ~ ’

opinio, ©testanta degeneradon de CRkR-oJ. sed,fekte, voza» La pro- 
5racoj ripetite, ksi eŬ kantojn oni kantas le semjn, tedintajn 

are, ĉar novajn simple no scias» teoseas do eerŭi novajn vojojn.
novajn irte
ia мйавййм ИШ bmŭ

?•**
regionaj komencantoj•anaj komencantoj. I>o la pregi oco da Ie rci citiloj devas 

bŬ plejperte distra**»  Le opinio priaiskutlr.dEs» AnknŬ
niai rdi, 
esti pure И „
isi ne tre eatas dda festa 
kelkaj intereeiĝsntoj. 
U

____ „______ „„u Sto Moskvo kaj on Lcnin- 
2-5 semajnojn, taŭgaj organizantoj pre-

Opirioduai "Ы1 nenion novan espozas Jam ricevi de la renkon
toJ, Vizitas illi nur por renkontimalnovajn amikojn"» Danĝere 

sed,fakto, veza» La pro
las le semajn, tedintajn 

___ w_____ ___ .______ _______ _ do seadi novajn vojojn, 
teresajn programerojn afi por Jero almenaŭ riftizi (ripozi) 
ligoj (eble aperos dum ŭi-tempo fretkj ideoj)»

~ i tasko da la renkontiĝoj - preparado de

pridiskutindŝsT Ankaŭ

bezone- 
opinioj 

tado komuna pri SbJM- 
nrogxemon de la komunaj kunsi

doj Jenei raportoj de urbaj, 1-2 regionaj damendoj kaj la plej ur- 
faj demandaj de SEJU-graveco, kiuj poetulee tujan solvon» 

Kaj fine,kelkaj decidoj pri le Centro-RueiaJ renkontiĝoj da 
1975-a. Le majan renkontiĝon organizos trui eroj en arbero epud Oka» 
La unua informilo devas aperi sartfino» La renkontiĝo enhavos nepre

staj benveteraj tagoj sidi kaj babiladi kun 
____  ,» Aliuj dum ŭi-bebilpdo dormee» Lstea bezon 

i interesaj prelegoj (interesaj por ŭiujO. interŝanĝo de opini 
laftfake, cka. pri instrumetodoj, sed ne disku*  
gravaj domandoj» i i proponus liniigi programon de la komunaj ku 
doj Jenei raportoj de urboj, 1-2 regionaj damendoj kaj la plej 

demandaj de 8£JM-graveco, kiuj poetulse tujan solvon»
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horan piedekekurson*  turisman*  kuiristen, belolegan k.s. konkursojn*  
eksamenon por komencantoj el diversaj kluboj*  kantojn*  dancojn kaj 
koncertojn Je fajro, ее ne malhelpos denove la vetero. La 14-an, 
novembran, CRER-on pretas bone prepari Ivanovo.

Sil.Br onŜtejn (TiĴvin)

SALUTO OMSKI SALUTOJ GEAMIKOJ!

ĉi-jaren aŭtunan renkontiĝon de Okcident-Siberiaj L-istoj orga
nizis Oasko. Kvenko® gie la lastaj tanoj ne estie klare*  ĉu oasku
noj ^ukcesoe nin akcepti*  ĉio rezultigis bone.

Gi estie la unu® poettendera renkontiĝo de siberianoj*  tial oni 
atendis ĝin tion senpacience. La Ь-etmosfero eksenteblis jam en la 
stacidomo*  kie nin renkontis tiel mastroj, kiel jam venintej gestoj, 
serĉoj, rido, demandoj..• KVoseŬ ne estis la poatten<U»rMĴ tri mona
toj. Le mastroj lokigis nin en la hotelo "Siberio*  en la contro de 
le urbo. Le lokoj estis jam antaŭe rezervitaj*  tial la enboteligo 
peeis Klete. En la hotelo oni estis jam atendataj. uluj goatoj ko
lektiĝis en Ĉambro de novosibirskaj knabinoj. Kiom da konataj viza
ĝoj! (Ankaŭ nekonataj estas). La babilado koj festenado daŭris on 
profundan nokton*  eĉ la hoteldeĵorento, vidante niajn feliĉajn vi
laĝojn» cedis al ni kaj permesis brueti kaj kanteti.

La sekv&n tagon*  la 2-an de novembro, jam dematene komenciĝis 
telefonaj intervojoj*  reciprokaj matengratuloj. Post la matenmanĝo 
on apuda manĝejo Ĉiuj direktis sin ©1 proksima teknikumo*  kie okazis 
daŭrigo de Ia programo. KGS, sed iom nekutima*  Ĉar pertoprenis Ĉiuj. 
Post gi ni kun eranda intereso aŭskultis la prelegon de k-do I?.J.£i- 
korokij "Kelkaj esperantologiaj verkoj".

Post Ie tagnaazo komcnciĉiE le ofioiale perto de le renkontiĝo, 
bn la loĝejo da A.Fjociorov kunvenis aktivuloj, la ceteraj homoj ek
okupita pri le reaj biletoj kaj pri preparo al la solena vespero. 
Le tuta posttagmezo estis dediĉita al le colvo de le demandoj, sen
ditaj de i .ВтonStejn. Kelkaj demandoj elvokis ardan cenkomprŭBtsen 
disputon kaj ne ricevis komunan opinion*  aliaj estis solvitaj repi
de kaj anuar.ine, triaj estia simple priparolitaj*  Ĉar pro sia amp
lekso bezonis pli vastan diskuta!tsion kaj pli multan tempon. Mia
opinie estie ferite tute ĝuste*  ke ni ne enprofundiĝis en la denar
io jr de 1b tria grupo. Krome ne estis eble pli-malpli fundamente so
lvi ilin sen la antaŭa prepariĝu*  Ĉar Ie demandoj estis senditaj nur 
el le urbo-maetro. Estae dezirinde en estonto dissendi le solvendajn 
demandojn al ĉiuj SEĴ’ -urboj ©ŭ eĉ prefere publikigi ilin en "Aktu
ale", por ke la partoprenontoj de renkontiĝoj povu ilin treatudi 
kaj serioze argumenti sian starpunkton.

Vespere en kafejo estis festa aranĝo kun dancoj*  kantoj*  koncer
to kaj. certe, kelkaj glutoj da vino. En Is vespero kaj en la renko
ntigo generale estis reprezentitaj 6 siberiaj urboj# Omsk. Ust-Kaiaa- 
nogorsk*  Barnaul, 1 ovocibirek*  Tjmacn. Ufo. Entute la renkontiĝon 
partoprenis proksimume 50 homoj, el ili Ĉ. 50 estis gastoj. Ciujn 
regis amikeca humoro*  ĉiujn kaptis esjjerantieta atmosfero. Ni dis
veturis malfruvespero kaj ankoraŭ ekster la kafujo kaj antaŭ 1© ho
telo aŭdigis S-kantado kai gaja rido. En la hotelo ni ankoraŭ ne 
bnldnŭ disiris, ni ankoraŭ spektis lumbildojn pri SEJT-иб*  produk
titajn de bamaulanoj.

La 9-an dematene Ĉe la hotelo nin atendis ekskurse aŭtobuso*  kiu 
veturigis nin tre la urbo laŭ giaj historiaj lokoj kaj vidindaĵoj. 
Kvpnkem ĉiujn posedis gajemo*  sed kun Io frosto ni ne trovis komu
nan lingvon k©j estis devigitaj koncizigi la ekskurson.

Pli vespere okazis ankoraŭ unu nelorgcclafir© kunsido*  la Ĉefa te
mo de kies estis: SSJT—'i7 kaj preparo al ĝi. Letis proponite*  ke 
fine de julio kaj komence de augusto funkciu laborbrigado el dezi
rantoj*  kies taskoj estae bone prepari la tendarejon. La propono



—404—
Aktuale—11 (15) 

tiovis ĉie sse subtenon» Do dezirantoj anoncu sin ĉe B»Anofiin:
492018 Ust-Kamenogorek-18, abon» k» 512»

Ia 9-an vespere Ĉiuj disveturis» forportante en si agrablajn 
rememorojn kaj anikeoon varmon»

uis 1© sekva renkontigo, geamikoj! ule revido, Omek!

V.libel (Barnaul)

KELKAJ PENSOJ PRI LA UTVA LENINGRADA CREE

ORKR-12 en Leningrado paŝis kontentige, kvankan ĝin organizis 
sois Vaivere Petrovrfna Cvetkovo» Tifivironoj kioi helpantoj restis 
nur surpapere» ĉar krom la vizito al la Vintra palaco kaj epakto 
de la tombejo de Tutenfiamon ili nenion plu helpis» Neniu rajtas 
kulpigi s-inon Cvetkova, dce pli, ke Ĉi bonege organizis la renkon
tiĝon kun finno» (gasto el Finnlando), kaj nur ni kulpas» ke 
estis tiu fino» ____

Pli interesan reporton aura le OREE prezentia T.Loskutove (Iva
novo). JVonovaninoj elektis ripetindan vojon: en la plano de E-lab- 
oro gravan lokon okupas komsomola laboro» Sed min timigas 
tiu konstato» ke iuj el ivanovaninoj en pli intima rondo eldiras 
jenan opinion pri regionaj renkontigoj: "iii ĉi-tien veturadas nur 
por renkonti miajn amikojn"• Certe» tio-Ĉi estas ne malbone, sed 
krom tio-Ĉi devas progresi intensiva reciproka informado, ekz», en 
metodike laboro de E-instruictoj• Ni devas strebi al tio» ke la 
instru-metodologia de Esperanto estu modelo por la inotiu-metodolo- 
Eĵioj de aliaj lingvoj» Surbaze de la reciproka informado ni post la 
renkontiĝoj povus doni pli ampleksajn, science argumentitajn res
pondojn al la kontraŭuloj de nie Lingvo kere. Plejperte dume la 
renkontiĝoj sekvas nur raportoj, sed por pli profunda analizo de 
klube kaj individue laboro kaj ilia pridiskuto mankas tempo le 
8RJM-konfeienca manko, kian oni donas vorton al la SEJM-r opre zenta
nto j» kluj reportas pri la "tagoj pasintaj"• Anetated tio lasu unu 
ekzempleron de le reporto al lis moĉto sekretario de SEJM s-ro ollas 
kaj la duan pendigu sur la tendaran Ŝildon. Ciu aktivulo povu ĝin 
spekti, came kiel ni spektis dum SEJT-16 la reportojn de la plej 
bonaj E-kluboj de 8BJI/.I Ufa, Rige. Klaipeda» Kiom da tempo ni Ŝparos 
por pridiskuto de la demando: kiel ni egas kaj kiamaniere agoe es
tonte»

Tiu-ĉi konstato estas tre aktuala nuntempe, kiam la sciencaj 
informoj rapide malnoviĝas»

A.Kogan (Tifivin)

Karaj tradukemuloj!
Mi petas vin anonci viajn moŜtoin al mi individue afi po-grupe, in

dikinte vian E-kvalifikon kaj la ŝatatajn aŭtorojn, kies verkojn vi 
satue traduki (eble eĈ la verkojn mem), por koordino de tradukekzer- 
ca ^vitlaboro»

V.Samodaj, estro do la Traduka fekoj
113519 Moskva, Krasnogo Majaka, &-2-107» Samodaj V.V.

• • ♦ aee ♦ • *
La insignoj en Alma-Ata ne plu estas, pro tio ne necesas jam di

rekti la monon al Gercikov» Kiu jam sendis - ne maltrankvilu, oni 
promesas produkti ankoraŭ, kaj SEJM mendis 1000 ekz» Atendu informojn»

N.Cvileneva
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Korekto: enle adre eo IU*!  ("Aktuale-10. p. 92) anstataŭ 
"Presidentti" legu "Predsedatelju prGzidiune", anstataŭ "kuiturnifi 
evjazej" - "kuiturnoj svjazl".

• * * • • •
BJtt-reprezentanto por Birsk:
KommunistlĈeskaja, 3, Trapeznikova Ludmila.

• • • • ♦ •

e n a n t о ii 
novi9t ul, bovetskaja 104, Zvadin ŝte

lota la adreson de SLJlikro 
452320 Befikirio, Birsk*  Kommun

eeo
Bovaj e u b t_______ . _ _
20, BOGAPOV Jurij S/eojonoviĉ, ul. Sovetвfcaja 104, zvadin sta

ne ija, PoftteĈinskij raj». Samarkandakaja obi«,704114,
£1« KOTbllilKOV Aleksandr KonstantinoviĈ, G,Koraijovaj, 9-19, 

Volgograd, 400015« '
22« ELffiT APIKA Svetlana, 2 Prunsa, bS5» urbo Cuja, Ivanova kaja 

Ot>1 •^J^^MAL&TAJSKU Pavai AvguatoviĈ, Bijsk-22, do vostrebovanija, 

Altajakij kraj, 659322.
24. SAPOJKIKOV Vladimir Б:, a/ja 2420, Krasnojarska^, 660075.
25, KEILAJ HE Beulcerite, 226014 Riga-14, Glita,9-2.

• • * ••• •••

Kiel estas konate, duia la lasta SEJM-Konferenco estis de el dite 
abone subteni la naSEJf-nn kultur-literaturen revuon "Amikeco"• Cl 
pretas publikigi presaĵojn (originalajn preferinde kaj tradukitajn) 
versojn, grandajn prilingvajn artikolojn (kiujn pro la amplekso 
ne eblas publikigi en "Aktuale") ktp. Ie organo astas 24-psĝa kaj 
aperas ciujn du monatojn. La eponpago estas 4rb« 50k.

La neteiielojn bonvolu sendi al la adreso:
281401 Ivankovei, Hmelniekogo r-na/obi.,Rogov Andrej Boiisov16.

• ♦ • «*ŝ

Kiuj ne havis la feliĉon partopreni la aŭtunan literaturan 
"Muzo-74" apud Vilnius, povas pruntericevi ce "Juneco" (232ООО Vi
lnius, e/d 61) serion el 36 diapozitivoj kune kun la laubilde pri
skribo kaj per ili variigi la kluban kunvenan.

V.ĉiles (Vilnius)
e * e eee • • e

Kto Kartvelio aperis libro "PslĴŬologiĉeakie oanovy ustnoj lno- 
stramoj reĈi", en kiu oni moderne klarigas la problemojn de lns
truado de fremdaj lingvoj» La verko bone tnftgae por B-instruistoj. 
Cin vi povas tsendi libro-per-poĈte afi peti pri akiro Ĉe kartveli
aj samideanoj. La donitaĵoj de la libro:

A.A.AlfoziĈvili "Psilo!ogiĈeskie oenovy ustnoj ino a tramoj re— 
Ĉi",izdetelstvo "Ganatleba", Tbilisi, 197*-

A«GonĈarov (Barnaul)
• • • eee • • e

De la Redakcio:
Ekde januaro Ĉiu vica numero de "Aktuale" estos fermata la 10-an 

de Ĉiu moneto. Bonvolu atenti tion kaj sendi viajn kontribuaĵojn 
el tiu dato»

6 U K C B S 0 J I S K LA 1975!

Redaktis V.Lbel Redakcio:
656099 BARMUL-99,
Abon. k. 11, "Aktuale".


